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844. 

, , " Ro;!:porządzenle , 
" Ministra '!Spraw Wewnętr2;nycb ,:,1, 

. 
Z dnia 12 listopada 1928 r. t 

o zniesieniu gminy wiejskiej Słotwiny w powiecie 
nowosądeckim. województwie krakowskiem i o włą;

\ czentu jej terytorjum do gminy wiejskiej Krynica 
Wieś w tymże powiecie i województwie. 

"f;l'a mocy art. 1 i 4 tistawy ~ dnia 22 września 1922 r. 
w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i two-
rzenia ~in wiejskich na obszarze b. zaborów rosyj
skiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) 

, zarządzam co następuje: ' 

§ 1. Gminę wiejską Słotwiny w powiecie ' nowosą
deckim, województwie krakowskiem znosi się, a tery
torjum jej włącza się do gminy wiejskiej Krynica Wieś 
w ~ymże powiecie i województwie. 

, , , § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
t 'dniem 1 kwietnia 1929 r. " 

Min~ster. SprawWewnętrznych : Sławoj Skladkow,ski 

, ,o' 

845. 
'.' J \. . 

.Rozpor~dzenie Ministra Wyznań Religij.:. 
" , ' nych i Oświecenia Publicznego 

z, dnia 26 października 1928 r. 

o ązupełnieniu totporządzenia z dnia 9 paZdzier
nłka ' 1924 r. w sprawie egzaminu państwowego 

'na nauczyciela szkół średnich. ' 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 26 września 
1922 r., ,dotyczące; kwalifikacyj zawodowych do nau
czania w szkołach średnich ogólnokształcących i semi. 
narjach nauctycielskich państwowych i prywatnych 
{Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 828) zarządza,m co nas~ępuje: 

§ l. Punkt d) § 35 rozporządzenia Ministra Wy
znań , Religijnych i Oświecenia Publicznego z ' dnia 
9paidziernika 1924 r. (Dz. U. R. P. ,Nr. 91, poż. 859) 
:w brzmieniu rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 81, poz: 710) otrzymuje następ1,ljącą 
redakcję: ' 

' "Kandydaci, którzy ukończyli dwuletni kurs (od 
r. 1925/26 do r. 1926 /27) przy Studjum Wychowania 
Fi2;ycznego w Poznaniu, oraz ci którzy ukończyli dwu
letni kurs (od r'. 1927 /28 do r. 1928 /29) przy Studjum 
Wychowania Fizyc~nego w Krakowie". ' , 

, ' '§ "2. Rozporząd~enie niniejsze wchodzi w życie 
Z dniem ogłoszenia. , 

Mil'lister Wyznań Religij,nych 1 Oświecenia PubliGZnego : 
, , ' , Św(talski 

846. 
Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Opieki Społecznej 
z dnia 8 listopada 1928 ' r • 

• wydane w porozumieniu z Ministrami: Prze-
mysłu i Handlu. Skarbu. Komunikacji. Spraw 
Wojskowych, Robót Publicznych. Poczt i Telegra
fów oraz Reform Rolnych o książeczkach obra-

" chtinkowych. ' 

Na podstawie art. 28i 67 rozporządze,nia Prezy~ 
denta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca , 1928 r. ,o umo~ 
wie o pracę ,robotników (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 324) 
zarządza się co następuje: 

§ l. We wszystkich zakładach p~acy, ~atrudniają
cych powyżej czterech robotników, każdemu robotni
k~winajp~źniej w si~dem dni po rożpoczęciu pracy po
wmna byc bezpłatme wydan~ przez pracodawcę ksią-
żeczka obrachunkowa. " 

Przy zatrudnianiu marynarzy na statkach mor
skich będą , miały nadal zastosowanie w zakresie niniej· 
szego rozporządzenia odpowiednie przepisy, zawarte 
w ustawach morskich. 

§ 2. Książeczka obrachunkowa powinna ~awierać 
następujące dane: 
l. Część umowna: 

l) nazwisko pracodawcy lub nazwa ' przedsiębior-
stwa; 

2) nazwisko i imię robotnika; '. " 
3) data rozpoczęcia pracy'; , 
4) rodzaj umowy o pracę (np. na okres próbn~, 

na okres -wykonania określonej roboty, na cza.s 
określony, na czas nieokreśloriy), a w wYpad
ku zawarcia umowy na czas określony, nadtó 
termin rO,związania U[lłowy o pracę; 

5) rodzaj zatrudnienia; 
6) wysokość wynagrodzenia i zasady jego oblicza

nia (np. akord, premja, dniówka, dniówka gwa
rantowana, stałe wynagrodzenie i t. p.); 

7) terminy wypłat wynagrodzenia; 
8) wysokość opłat za korzystanie przez robotnika 

ze świadczeń ze strony pracodawcy; 
9) inne warunki umowy o pracę, o ile strony za

wierające umowę uznają ~a potrzebne wpisać 
je do k~iążeczki. " 

It CzęśĆ ' instł'ukcyjna: 
10) zwięzły wyciąg z przepisów prawnych Of;lZ ~ re

gulaminu pracy, , względf1!e ' :obwieszczenia we'" 
wnętrznego, określaj<1cych ' prawa' i obowiązki 
stron. " 

III. Część rozrachunkowa: ,' , 
11) dokonywane każdorazowo wypłaty wynagrodze

nia ze wskazaniem poszczególnych rodzajów po
trąceń, wyszczególnionych w ust. 3 art. 32 i 
i wart. 38 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 16 m~rca 1928, r. o umowie 
o pracę robotników ż " wytrlienieniemwymie
rzonych robotnikowi kar pieniężnych i powo-
dów ich wymierzenia. ' " " 

§ 3. Książeczkę obrachunkową robotnik przecho
wuje u siebie, celem ' zaś wpisania d~ ksią~eczki o~~,. 

! ' 
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chunkowej fiie~będt1yth ' d~nycłi' oddaje, ją ,pracodawcy 
wtattiiatl %1 to otr~ymt1je dowód w postaci stosownego 

przy wypłatach, umożliwiające władzy nadzorczej spraw
dzanie prawidłowości wypłat i potrąceń. 

znaczka. . 
Pracodawta obowiązany jest dokonać niezbędnych ' 

wpisów w'książeczce w c1;asie nie przekraczającym okre
su niezbędnie potrzebnego na ich dokonanie. 

Księgi płacy i wykazy wypłat robotniczych powin
ny zawierać następujące dane: 

1) Nr. l?orządkowr; 
2) nazwlsko i imlę robotnika; 
3) .rod~ilj zatrudnienia robotnika; '. , Po wpisaniu niezbędnych danych ptacodawca zwra

ca robotnikowi książeczkę obrachunkową przy wypła
cie, przyczem robotnik oddaje , otrzymany znaczek. 

W tych zakładach pracy, gdzie są prowadzone dwie 
książeczki obrachunkovye dla. każdego robotnika, wza
mian ta ksillżec%kę składanll pracodawcy, robotnik . 
otrzymuje książecakę; przechowywaną u pracodawcy. 

. I , 

§ 4. Wzory ksiąz€czek ~brachunk(jwych dla po- ' 
, sz<:zególnych kategoryj zakł<1dów pracy, podlegajqty<th 
całkowicie . lub częściowo. nadzorowi inspekcji pracy, 
są zatwierdzane przez właściwych okręgowych inspekto-
rów pracy. . 

W razie braku wzorów, wymienionych w ustępie 
pierwszym niniejszego paragrafu, obowiązują ogólne. 
wzory (z częścią rozrachunkową i bez tej części) książecz
ki obrachunkowej zatwierdzone przez Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej. . 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi VI iycie 
w trzy miesiące po jego ogłoszeniu. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Skarbu: G. Czechowicz 
Minister Komunikacji: Kiihn 
Minister Spraw Wojskowych: ]. Piłsudski 
M.inister Robót Publ~cznych: Ą!oraczewski 
Minister Potzt i Telegrafów: Bogusław Miedziński 

Miniltef Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

847. 

. Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

z dnia 8 listopada 1928 r. 

wyd~n_e~ w .porozumieniu z Min~str,ami: Przetl}y
slu 1 Handlu, Skarbu, Spraw WOJsko~ych, Ko
munibeji, lJtJ.t~t i Telegrafów, Rubót .Publicznych 
9t.iI Reform Rolnych w sprawie ksiąg płacy i Wy
kazów wypłat robotniczych oraz ksiąg niezb~d-

nych dla kontroli nad stosunkiem pracy. 

Na podstawie art. '24 i 67 rozporządzenia Prezy- . 
denta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umo
wie o pracę robotników (Dz. U. R P. Nr. 35, poz. 324) 
~arządza się co następuje: 

. § l~ Wszystkie zakladypracy" z<1trudrtiaii:!:će ro~ 
botników, obowiązane są prowadzić księgi płacy (kon
towe), względnie wykazy wypłat: robotniczych (listy pła-
cy, listy zarobkowe i t. p.). . 

Księgi płacy i wykazy wypłat robotniczych powin
riy być dokładnym obr'azem rozrachUnkóW ~ foootfil
kami, t. j. powinny zawierać dane W sprawie dOKdflywa
nych wypłat wynagrodzenia oraz w sprawie dopuszczal
nych prawnie pgtrĄ~eń t wyna8ro~,(mia, . dt)kQnywanych 

4J datę wypłaty; 
!i} wynagrbote11ie z wyszczeg6lnieniem: . 
a) okresu czasu, za który 'przypada . wypłata; . 
b) ilości godzin nadliczbowych i wysokości zapła

ty za . godziny nadliczbowe w zakładach ' prfłGy, 
. podlegających ustawie Z dnia 18 grudnii1919 t. 

b tza!'iie l'tacy w prz;etrlyśle i handlu (Dt. tJ. 
R. P. z 1920 r. Nr. 2, poz. 7), . ' " . 

c) ogólnej sumy wynagrodzenia pieniężnego, ' ' 
d) ogólnej sumy wynagrodzenia w naturi;e, 
e) łącznej sumy wynagrodzenia (pieniężnegd i w nA-

. turze); , . ' , 
6) potrącenia; 
7) Sumę wynagrodzenia przypadającego to ' 'vrJ~ 

płaty. 

W rubryce "wynagrodzenie" powinny by~nadto 
zamieszczone lodrubryki jak: stałe wynagrodzenie, 
dniówka, akbt , t)femJa, inne wynagrodzenie dodatko
we oraz ilość jednostek akordowych i t. d. zaleinie , od 
tego, jaki system obliczania zarobków stosuje dany za
kład pracy w stosunku do ~wyth robotników. 

W rubryce "potrącenia" powinny być zamieszczo
ne podrubryki, jak: kasa choryc1f, fundusz bezrobocia, 
inne ube_piec_enia społeczne, każde ~ oddzielnie, poda
tek dochodowy, inne potrącenia z tytułów, przewidzia
nych w ust. 3 art. 32 i wart. 38 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umo
wie o pracę robotników, każde oddzielnie. 

. Ponadto pracodawcy mogą zamieszczać w księgach 
płac i wykazach wypłat inne dane dotyczące rozrachunku 
~ robotnikami. 

§ 2. ZakłAdy pracy, podlegające c;:ałkowicie lub 
częściowo nadzorowi inspekcji pracy, a zatrudniające 
pt:)wy~ej czterech robotników, obowiązane są prow~c\zić 
księgę imienną cbbótników oraz, na żądanie inspe~~ra 
pracy właściwego obwodu, księgę do uwag inspektora 
pracy według załączonych wzorów (załączniki Nr. '1 
i Nr. 2). . . , 

Księgi te powinny byc prowadzone w fortrtie k~iął· 
. ki SZł1utówej. no ()sz~urbwartia i przyłożenia p:ie,",;ę~i 

lakowej księgi powinny bye pr~edl!itawiQne ini:pekt'oro
wi pracy właściwego obwodu. 

. ./ - .' 

§ 3. Wykazy i księgi 'powinny być prz;echo~l
ne w zakładzie pracy przez okres I pięcioletni. ' 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
Vi trzy miesiące po jego ogłoszeniu. ' 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. ]urkiewicz 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Skarbu: G. Czechowicl 
Minister 'Spr;1w Woj!koWycH: ].Piłsudski 
Minister Komunikacji 1 Kiihh 
Minister Poczt i Telegrafów: Bógtislaw Miedziński 
Minister Robót Publicznych: Moraczewski _ 
Minister Reform Rolnych: W"itold Staniewiu 


